
Uchwata Nr 175/XV11/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie nadania drodze pofozonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.) oraz art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm.) Rada Miejska 

w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Nadaje siq drodze stanowiqcej dziatkq ewidencyjnq nr 32/44 o powierzchni 0,2258 ha, 

pdozonej we wsi Dosin, bqdqcej wtasnosciq Skarbu Paristwa w uzytkowaniu wieczystym 

osob fizycznych, ktorej przebieg przedstawiony jest na zatqczniku graficznym do niniejszej 

uchwaly, nazwq ul. Owocowa. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie po u w i e  14 dni od jej ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 1751XV1112016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania 

drodze pdokonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa. 

Wnioskiem z dnia 16.1 1.201 5 r. uiytkownicy wieczySci drogi wewnqtrznej pdotonej we wsi 

Dosin, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziatka nr 32/44 i jednoczeSnie wlaSciciele nieruchomoSci 

przyleglych do drogi, wystqpili o nadanie drodze nazwy ul. Owocowa. 

Przedrniotowa droga stanowi wlasnoSC Skarbu Parlstwa, w zwiqzku z tym zwrbcono sie do Starosty 

Legionowskiego reprezentujqcego Skarb Parlstwa w powytszej sprawie o wyratenie zgody na 

nadanie nazwy ww. drodze wewnqtrznej. Pismern z dnia 07.12.2015 r. Starosta Legionowski wyrazil 

zgodq na nadanie przedmiotowej drodze nazwy ul. Owocowa. 

Zaproponowana nazwa nie wystqpuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samotzqdzie grninnym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515 z p6fn. zm.) podejmowanie uchwd w sprawach nazw ulic i plac6w bqdqcych 

drogami publicznymi lub nazw dr6g wewnetrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6tn. zm.) nalety do wytqcznej wtaSciwoSci rady grniny. 

Natorniast zgodnie z art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjecie 

przez radq grniny uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane jest 

uzyskaniern pisemnych zg6d wtaScicieli teren6w, na kt6rych jest ona zlokalizowana. 




